
 

 

Toekomst Nederlandse Zeezeilschepen  

Nederlandse zeezeilschepen aan de ketting? 
Veiligheidseisen mega cruiseschip niet toepasbaar op traditioneel zeilschip 

Door internationale onenigheid over de veiligheidsvoorschriften voor traditioneel zeilende passagiersschepen, wordt de 

Nederlandse vloot acuut in haar voortbestaan bedreigd. De branche, die goed is voor een omzet van 19 miljoen euro en 

grote maatschappelijke waardering kent, vreest voor haar toekomst omdat Denemarken en Duitsland niet langer de Nederlandse veiligheidscertificaten willen 

accepteren. De BBZ roept de Nederlandse overheid op om de zeilvaart te hulp te komen en zich in te zetten voor een Europees zeilvaartbeleid en 

internationaal erkende certificering.  
 

Probleemstelling 

Een schip dat internationale zeereizen maakt en meer dan twaalf passagiers mee neemt, moet aan de zogenaamde SOLAS eisen voor passagiersschepen voldoen. Dat hebben 

landen met elkaar afgesproken. Deze eisen zijn geschreven voor grote, moderne, nieuwbouwschepen met even grote aantallen passagiers. De SOLAS eisen zijn slecht toepasbaar 

op kleine, traditionele zeezeilschepen vanwege de beperkte ruimte aan boord, de traditionele bouw, de zeilen en de verhoudingsgewijs hoge kosten. Bovendien zijn de gasten aan 

boord van de zeilschepen geen passieve passagiers. Zij komen aan boord om mee te helpen bij het zeilen en navigeren en krijgen uitgebreide veiligheidsinstructies. Eigenlijk lijkt 

het probleem sterk op dat wat zich enkele jaren geleden voordeed bij de Europese harmonisering van de voorschriften voor de 

binnenvaart. Ook toen dreigden de relatief kleine en zeilende passagiersschepen uitgesloten te worden. Nog net op tijd en door politieke druk werden speciale voorschriften voor 

deze categorie schepen opgesteld.  

 

Conclusie 

Als er op korte termijn geen oplossing wordt gevonden voor internationaal erkende certificering en de vloot niet meer welkom is in landen zoals Denemarken en Duitsland, kan dit 

de totale ondergang voor de zeilende beroepsvaart op zee betekenen. De huidige bijdrage van Nederlandse zeezeilschepen aan internationale Sail manifestaties is groot. De 

gevolgen voor het succes van deze evenementen zullen navenant zijn. Haast is geboden. Wanneer een goede oplossing wordt gevonden zijn de marktomstandigheden positief en 

kunnen de schepen verder blijven varen, zich vernieuwen en aangevuld worden met vergelijkbare buitenlandse schepen die onder Nederlandse vlag willen komen. 

 

Oplossing 

De BBZ vindt dat SOLAS niet goed toepasbaar is op (de relatief kleine) zeilschepen. Er zullen in internationaal en/of Europees verband afspraken gemaakt moeten worden over 

certificering van zeilende zeeschepen die met maximaal 36/50 passagiers varen.  Als voorbeeld kan de Engelse Large Yacht Code dienen, waarin een goede omschrijving gegeven is 

van de gastbemanning aan boord. Als inspiratie kan de geslaagde harmonisering van voorschriften voor de Europese binnenwater dienen. Nederland moet het voortouw nemen. 

In de tussentijd moeten de nationale oplossingen en certificaten gerespecteerd worden. We voelen ons gesteund door de Europese Commissie, die op vragen van het 

Europarlementslid Corien Wortmann dezelfde mening toegedaan is. Er zal politieke druk voor nodig zijn om Denemarken en Duitsland zo ver te krijgen… 

 

 

Ik teken er voor!     


